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DECRET D'ALCALDIA

Ref.: 2019/3010/21 - Aprovació Delegació Interventor 20 novembre 2019

Vista la proposta elaborada per l’Interventor General d’aquest
Ajuntament per la que, per tenir que absentar-se d’aquest Ajuntament el dia
20 de novembre de 2019, estant prevista la seva assistència al “XIX Seminari
d’actualització per a Interventors”, organitzat per l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya, proposa la designació de la funcionària que, com a
Interventora Accidental, ha de substituir-lo, aquesta Alcaldia, en ús de les
atribucions que legalment té conferides i davant la necessitat de cobrir les
funcions corresponents

HE RESOLT
Primer.- Aprovar la proposta elaborada per l’Interventor General
d’aquest Ajuntament, i nomenar Interventora Accidental d’aquest durant el dia
20 de novembre, a la Cap de Fiscalització, la senyora Irene Pascual Pascual.

Segon.- Comunicar aquest nomenament al Departament de Recursos
Humans, a Secretaria i a Tresoreria, als efectes legals oportuns, i difondre’l
entre els diferents departaments municipals, per la correcta elaboració dels
documents corresponents.

Tercer.- Notificar el present Decret a la funcionària designada, pel seu
coneixement i efectes.

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.
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